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Freguesias e Uniões de Freguesias
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atribuído às Associações do 

Concelho
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Cinco empresas do concelho 
de Arganil foram distinguidas 
com o estatuto PME Excelência 
em 2020, mais três do que em 

2019: Advanced Green, Casa do 
Apicultor, Construções Castanheira 
& Joaquim, RamalPombeiro – 
Construções e Timberpor.

Num ano marcado pela exigente 
conjuntura económica, imposta 
pela pandemia da Covid-19, este 
reconhecimento da solidez e bom 
desempenho económico-financeiro 
“é um forte indicador da notável 
capacidade de adaptação e 
reinvenção do tecido económico 
do concelho”, frisa o presidente da 
Câmara Municipal de Arganil, Luís 
Paulo Costa.

A resiliência e firmeza dos 
empresários arganilenses tinha já 
sido reconhecida em março deste 
ano, aquando da distinção de 
14 empresas do concelho com o 
estatuto de PME Líder, mais cinco 
do que no ano transato.

Responsáveis por centenas 
de postos de trabalho, as 
pequenas e médias empresas 
sediadas no concelho de Arganil 

“contribuem diariamente para 
o desenvolvimento e riqueza do 
concelho, refletindo o melhor 
que somos e fazemos”, enaltece o 
presidente da Câmara. O desafio do 
Município de Arganil passa, em larga 
medida, por retribuir todo o valor que 
acrescentam ao território, mantendo-
se firmemente empenhado na 
salvaguarda dos interesses dos 
nossos empresários.

Este selo de qualidade, que 
reconhece as melhores empresas 
portuguesas de pequena e média 
dimensão, é atribuído pelo IAPMEI 
– Agência para a Competitividade e 
Inovação e do Turismo de Portugal.
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Município de ArgAnil felicitA eMpresAs reconhecidAs coM estAtuto 
pMe excelênciA 2020

cAMpo dr. eduArdo rAlhA recebe 
novA iluMinAção led Ao Abrigo do 
prid2021

piódão vence préMio cinco estrelAs 
regiões 2021

A Associação Atlética de Arganil, com o apoio do Município 
de Arganil, viu recentemente aprovada a sua candidatura ao 
Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID), 
do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), que 
tem por objetivo promover a requalificação das instalações 
desportivas ao serviço da comunidade, melhorando as 
condições para a prática desportiva.

O projeto apresentado pelo clube de Arganil visa a melhoria da 
eficiência energética da rede de iluminação existente no Campo de 
Futebol Dr. Eduardo Ralha, através da sua alteração e substituição, 
com uma estimativa de custo de 37.879,08 €. Com a aprovação 
desta candidatura, e consequente comparticipação financeira de 18 
000,00 € pelo IPDJ, a Associação Atlética de Arganil vê assim possível 
a realização desta obra, que vai permitir corrigir os problemas 
existentes, ao nível das condições técnicas de segurança e visibilidade, 
possibilitando assim melhores condições para a prática desportiva.

A Aldeia Histórica do Piódão, no concelho 
de Arganil, voltou a brilhar nos Prémios Cinco 
Estrelas Regiões, vencendo pelo quarto 
ano consecutivo na categoria “Aldeias e 
Vilas”. Considerada uma das mais típicas e 
belas aldeias do país, o Piódão foi um dos 
cinco vencedores do distrito de Coimbra, 
destacando-se enquanto ícone regional de 
interesse nacional.

“Vencemos este prémio desde que o 
formato foi criado, em 2018, e é sempre 
com grande orgulho que o recebemos, 
por sabermos que reflete a preferência 
dos portugueses e que distingue esta 
aldeia extraordinária enquanto destino 
turístico de excelência”, enaltece o 
presidente da Câmara Municipal de Arganil, 
Luís Paulo Costa.

Este prémio surge como reconhecimento 

do trabalho de zelo que o Município de 
Arganil mantém sobre as suas aldeias e da 
importância com que encara a preservação 
do seu património, cultura e tradições, 
procurando sempre satisfazer residentes e 
visitantes.

O Prémio Cinco Estrelas Regiões é um 
sistema de avaliação que identifica, segundo 
a população portuguesa, o melhor que 
existe em cada uma das 20 regiões ao nível 
de recursos naturais, gastronomia, arte e 
cultura, património e outros ícones regionais 
de referência nacional; bem como premeia 
empresas portuguesas que se diferenciam a 
nível regional.

A votação, realizada a nível nacional, 
contou com a participação de 346 000 
consumidores portugueses.
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Cara(o) Munícipe

Nesta edição do Boletim Municipal trazemos para a capa e colocamos em destaque a festa do rally, que 
se fez pelos caminhos de Serra do Açor no passado dia 21 de maio. Contando com a confiança do Automóvel 
Club de Portugal, organizador da prova, acolhemos dupla passagem do WRC Vodafone Rally de Portugal pelo 
concelho, numa altura em que pairavam sobre o nosso território alguns receios relacionados com a pandemia. 

Com todas as medidas de segurança definidas pela Direção-Geral da Saúde a serem cumpridas e graças ao bom 
senso e comportamento exemplar dos adeptos, o balanço não podia ter sido mais positivo. Emoções vividas em 
segurança e com grande “fair play”; a confirmação de que foram tomadas as decisões certas e de que podemos 
e devemos contar com o sentido de responsabilidade dos nossos concidadãos.

O mês de maio ficou também marcado por uma notícia há muito aguardada pelo Município de Arganil e pelos 
arganilenses: a garantia do financiamento necessário à concretização da reabilitação da galeria hidráulica da 
Ribeira de Amandos, em Arganil, permitindo repor as condições de segurança nesta estrutura construída nos 
anos 40 do século passado. Uma vez concluída esta obra, estarão reunidas as condições para avançar com a 
intervenção no espaço público na Avenida principal da vila, suspensa quando foram detetados os problemas 
estruturais na galeria hidráulica.

Na área do ambiente, as boas notícias sucedem-se ao longo das próximas páginas. As praias de Côja e Piódão 
foram recentemente distinguidas com a Bandeira Azul, enquanto a praia fluvial da Cascalheira (secarias) não 
só foi merecedora da mesma bandeira como foi reconhecida com o galardão “Praia Qualidade de Ouro”. Em 
véspera do arranque da época balnear, as águas límpidas e os espaços envolvidos em paisagens únicas como as 
do nosso concelho convidam a mergulhos. À semelhança do ano passado, serão adotadas as devidas regras de 
higiene e segurança nas águas balneares do concelho, contando, desde logo, com o bom senso dos utilizadores 
no cumprimento das recomendações indicadas nos locais.

Ainda no âmbito do ambiente, fizemos arrancar o projeto “Compostar é reciclar”, com o objetivo de impulsionar 
a compostagem comunitária e doméstica em todo o concelho. Abrimos, ainda, as portas do Balcão Único do 
Prédio de Arganil (BUPi), uma ferramenta importante no conhecimento do nosso território, que dá oportunidade 
às pessoas de terem um papel mais ativo na identificação e registo dos seus terrenos. 

Na cultura, o destaque vai para a «Semana Gastronómica: Sabores de Cá», levada a cabo numa semana 
tradicionalmente dedicada à Feira das Freguesias. Os tempos especiais que atravessamos exigem que estejamos 
em constante adaptação, e este evento é revelador da vontade do Município de Arganil de manter vivas as tradições 
do nosso concelho e de celebrar o que de melhor temos, apoiando, em simultâneo, o setor da restauração, tão 
afetado pela pandemia ao longo do último ano e meio. 

    

Destaque, ainda, para as verbas de 130 mil euros e 52.700 euros atribuídas, respetivamente, às Juntas e 
Uniões de Freguesia e às associações do concelho, e para a jornada de trabalho realizada na freguesia de Arganil 
no âmbito do ciclo de Presidências Participativas.

 

EDITORIAL DO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
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nA cApitAl do rAlly, A trAdição AindA é o que erA

Luís Paulo Costa recebeu na emblemática Casa do PPD o presidente do 
ACP, Carlos Barbosa, e o diretor de Ralis da FIA, Yves Matton, pouco tempo 
antes do arranque da classificativa 

Michèle Mouton, a primeira e única mulher a vencer uma etapa do 
Campeonato Mundial de Rally (1981), passou pelo troço de Arganil 

FOTO: AUTOSPORT

A famosa “zona dos saltos”

A ATUAÇÃO CUMPRIDORA DO PÚBLICO CONTRIBUI PARA O SUCESSO DA PROVA

Arganil abriu caminho aos 
melhores pilotos mundiais para uma 
muito aguardada dupla passagem 
pelo concelho, que se fez de grande 
espetáculo e muita adrenalina, no dia 
21 de maio. Ao longo dos quase 19 
quilómetros de troço, considerado um 
dos mais duros e desafiantes do Rally 
de Portugal, as potentes máquinas 
fizeram vibrar os largos milhares de 
adeptos que rumaram à Serra do Açor 
muitas horas antes do arranque da 
prova, à boa maneira antiga. Disperso 
pelas três amplas Zonas Espetáculo 
preparadas pelo Município de Arganil e 
pelo Automóvel Club de Portugal (ACP), 
organizador da prova, os fãs revelaram 
grande espírito de desportivismo e 
cumpriram à risca as recomendações da 
Direção-Geral da Saúde. A capacidade 
foi reduzida a 25% relativamente a 
2019 e as medidas higiénicas que se 
impõem em período de pandemia 
foram respeitadas, contribuindo para 
um espetáculo de qualidade e para o 
sucesso da prova. Para o presidente 
da Câmara Municipal de Arganil, Luís 
Paulo Costa, esta conduta exemplar 

veio confirmar, tal como em 2019, 
que “podemos e devemos confiar no 
público, porque são eles, profundos 
apaixonados da modalidade, os mais 
interessados em que o Rally de Portugal 
continue a passar no nosso concelho 
por muitos e bons anos”. 

Faltavam poucos minutos para o 
primeiro carro arrancar e ecoar pelas 
montanhas da Serra do Açor quando 
Luís Paulo Costa recebeu a visita do 
presidente do ACP, Carlos Barbosa, e 
do diretor de Ralis da FIA, Yves Matton, 
que, evitando o “trânsito”, sobrevoaram 

o troço antes de aterrarem bem 
próximo da mítica Casa do PPD. Juntos, 
assistiram à partida dos primeiros 
pilotos da WRC, colocados logo à 
prova na traiçoeira curva daquele 
antigo abrigo florestal, imortalizado 
nos “roadbook” da prova. Pouco mais 
à frente, as máquinas ganhavam asas 
na famosa “zona dos saltos”, para 
êxtase dos adeptos que aguardavam 
ansiosamente noite dentro por aquele 
momento. 

 O espanhol Dani Sordo foi o que 
teve melhor desempenho na primeira 
passagem pelo concelho (11m54,4s), 
mas Ott Tänak, da Estónia, viria a 
revelar-se o mais rápido dos 80 pilotos 
a percorrer o clássico e implacável 
troço de Arganil, desenhado à medida 
dos melhores do mundo. Na segunda 
passagem, o piloto da Hyundai 
completou os 18,82 km em 11m52,4s 
e repetiu o feito de 2019, contornando 
com pulso firme e mestria as curvas 
enganchadas, os acentuados desníveis 
e os saltos encadeados que tornam tão 
especial a classificativa de Arganil.
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por uM rAlly MAis sustentável celebrAção de contrAto-progrAMA coM 
Acp

O Município de Arganil levou a cabo um conjunto de iniciativas com o intuito de 
minimizar o impacto ambiental da passagem do rally pelo concelho. Em parceria 
com a ERSUC, instalou um número significativo de ecopontos para separação de 
resíduos nas zonas destinadas ao público. Após a prova, os resíduos recolhidos 
foram pesados e convertidos num valor monetário, revertendo para a APPACDM 
– Unidade de Arganil. Ao longo do percurso, colaboradores da autarquia e 
voluntários formados pelo ACP (Marshall) disponibilizaram sacos para recolha 
de resíduos e máscaras faciais descartáveis, um elemento fortemente poluidor 
levado em consideração nesta edição da prova. A proteção da floresta mereceu 
também especial atenção, motivando ações e apelos aos adeptos no sentido de 
evitarem fogueiras e de não deitarem as beatas de cigarros no chão, atendendo 
ao considerável risco de incêndio.

Município de Arganil, ACP e FIA unidos por um rally sustentável

Em Coimbra, o presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo 
Costa, deu o sinal de partida na cerimónia oficial de arranque do Vodafone 
Rally de Portugal 2021

Uma semana antes do arranque do Rally de Portugal, foi celebrado, em 
Coimbra, o protocolo de financiamento entre os municípios da região Centro que 
acolheram a classificativa de três dias, Arganil, Coimbra, Góis, Lousã e Mortágua; o 
Automóvel Club de Portugal (ACP) e o Turismo Centro de Portugal. 

Durante a sessão, o presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo 
Costa, presenteou Carlos Barbosa, presidente do ACP, com uma serigrafia que 
eterniza a história do rally em Arganil. O trabalho, a que o seu autor, o arganilense 
João Sêco, chamou de «Os Campeões de Arganil», espelha os inesquecíveis 
momentos de glória e os memoráveis triunfos vividos no concelho, através de um 
desporto adorado por muitos e idolatrado por tantos. “Que maravilha”, exclamou 
Carlos Barbosa no momento em que tomou o peso à história da modalidade no 
concelho de Arganil.

Casa do PPD

Em Coimbra, o presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo 
Costa, deu o sinal de partida na cerimónia oficial de arranque do 
Vodafone Rally de Portugal 2021

Entre as duas passagem, máquinas e pilotos reagruparam no Parque de Assistência, instalado no 
centro da vila de Arganil, no Parque Verde Urbano do Sub-Paço
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Município entregA 130 Mil euros às freguesiAs MediAnte celebrAção 
de contrAtos-progrAMA

As Juntas e Uniões de Freguesia 
do concelho de Arganil vão beneficiar 
de uma verba aproximada de 130 mil 
euros, na sequência da celebração da 
segunda fase dos contratos-programa 
referentes a 2021. A sessão de 
assinatura decorreu no reabilitado salão 
nobre da Câmara Municipal de Arganil, 
no dia  6 de maio, e foi conduzida pelo 
presidente da autarquia, Luís Paulo 
Costa.

Os apoios agora atribuídos reforçam 
o montante concedido pelo Município 
de Arganil na primeira fase protocolar, 
celebrada em março, que totalizou uma 
verba de 300 mil euros.

No decurso da sessão, Luís Paulo 
Costa esclareceu que o critério de 
atribuição dos apoios às diferentes 
Freguesias esteve relacionado as 
situações prioritárias sinalizadas 
previamente pelas Juntas e Uniões de 

freguesias.

“Tem sido um instrumento muito 
utilizado em alguns momentos 
para conseguirmos operacionalizar 
as intervenções, sendo uma 
forma mais ágil e imediata que 
os presidentes de Junta têm ao 
seu dispor para realizar as obras 
necessárias”, afirmou o presidente da 
autarquia.

Do montante total atribuído nesta 
fase protocolar fazem, ainda, parte 
a comparticipação financeira para a 
realização de trabalhos de silvicultura 
preventiva (44.352,00€), abrangendo 
uma área de intervenção de 334km, 
e a comparticipação dos serviços 
prestados pelos nadadores-salvadores 
nas praias fluviais de Benfeita, Piódão, 
Pomares, Côja e Cascalheira, nas 
Secarias (22.017,00€).
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freguesiA de ArgAnil Acolheu jornAdA de trAbAlho do executivo de luís pAulo 
costA

O executivo da Câmara Municipal de 
Arganil, liderado por Luís Paulo Costa, 
esteve esta segunda-feira de regresso 
ao terreno, para cumprir na freguesia 
da sede do concelho a 12.ª jornada 
de trabalho do ciclo de Presidências 
Participativas. Do périplo pela freguesia 
de Arganil constou a avaliação de 
intervenções e obras recentemente 
concluídas e em curso, assim como a 
sinalização de situações que carecem 
de resolução e que dão resposta às 
pretensões da população.

Depois de percorrido quase todo 

o território concelhio ao abrigo desta 
iniciativa, em marcha pelo concelho 
desde janeiro de 2020, o presidente da 
autarquia enaltece o trabalho de zelo e 
proximidade, desenvolvido em parceria 
com as Juntas de Freguesia, em prol 
dos interesses dos seus fregueses. “É 
no terreno que ficamos a conhecer 
efetivamente as necessidades e 
potencialidades das localidades 
das nossas freguesias, e só assim 
podemos intervir para resolver 
problemas e planear com rigor 
novos projetos”, defende Luís Paulo 
Costa. 

Conduzido pelo presidente e 
tesoureiro da Junta, João Travassos 
e Pedro Alves, respetivamente, o 
executivo camarário começou por 
avaliar a intervenção de reabilitação do 
troço entre Arganil (Mourão) e Folques, 
mais concretamente os trabalhos a 
decorrer na rede de águas pluviais. 
Esta intervenção integra a empreitada 
de 160 mil euros, que inclui também a 
reabilitação de duas ruas na localidade 
da Cerdeira.

Na localidade de Valbona, estiveram 
sob a atenção da comitiva uma barreira 

caída num caminho vicinal e dois troços 
que vão ser alvo reabilitação em breve: 
entre a Póvoa de Folques e Valbona 
e entre Valbona e o cruzamento da 
estrada do Mont’Alto. 

De seguida, foi tempo de rumar à 
localidade da Nogueira, onde vai ser 
em breve pavimentada de raiz uma 
parte da estrada daquela localidade, 
que se encontra entre dois troços já 
alcatroados, permitindo fazer uma 
circular em torno da aldeia. 

INTERVENÇÃO EM CURSO NA LIGAÇÃO ENTRE ARGANIL 
(MOURÃO) E FOLQUES

SINALIZAÇÃO DE BARREIRA DESMORONADA EM
VALBONA

SUBSTITUIÇÃO DE SANEAMENTO EM CASAL DE S. JOSÉ
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 Já em Casal de São José, o 
presidente da Câmara Municipal e 
restante grupo de trabalho tiveram 
oportunidade de confirmar que as 
obras de execução do subsistema de 
saneamento decorrem a bom ritmo. 
Integrada numa empreitada de 425 mil 
euros, a obra em andamento desde 
janeiro de 2021, veio dar resposta às 
reivindicações da população, que há 
largos anos ansiavam por melhorias na 
qualidade dos serviços de saneamento 

prestados. Sinalizada pela Junta de 
Freguesia foi, ainda, a necessidade 
de reabilitar o acesso ao parque de 
merendas de Casal de São José.

O périplo pela Freguesia de Arganil 
contemplou a visita a várias obras 
recentemente executadas pela Junta, 
mediante a celebração de contratos-
programa celebrados com o Município 
de Arganil, como a correção de uma 
depressão na rede viária da Sarcina 

(10.600,00€) e a reabilitação da Rua 
do Lameiro, no Maladão (17.500,00€). 
Ao longo do presente mandando, 
os melhoramentos concretizados 
através deste instrumento financeiro 
representam um investimento superior 
a 140 mil euros. 

A terminar a jornada de trabalho 
pela freguesia de Arganil, foram alvo 
da atenção e interesse da comitiva as 
carências ao nível da rede viária em Vale 

Cordeiro e a necessidade de reavaliar 
as condições de funcionamento da 
ETAR do Rochel. 

Durante o mês de junho perspetiva-
se a realização de jornadas de trabalho 
nas freguesias de Folques e Secarias, 
fechando-se o ciclo de Presidências 
Participativas um ano e meio depois do 
seu início.

DESTROÇADORA HIDRÁULICA ADQUIRIDA COM O 
APOIO DO MUNICÍPIO DE ARGANIL, MEDIANTE 
CONTRATO-PROGRAMA

CALCETAMENTO NA RUA DO LAMEIRO, MALADÃO

CORREÇÃO DE DEPRESSÃO VIÁRIA EM SARCINA
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Município de ArgAnil Atribui Apoio de 52.700 euros às AssociAções do concelho

cAdAstro prediAl siMplificAdo – 
AberturA do bAlcão Único do 
prédio eM ArgAnil

A Câmara Municipal de Arganil 
deliberou, na sua reunião ordinária 
de 11 de maio, atribuir uma verba no 
valor de 52.700 euros às associações 
culturais, desportivas e recreativas 
do concelho. Este apoio financeiro 
vai permitir apoiar o associativismo 
arganilense a fazer frente aos exigentes 
efeitos da pandemia, que desde março 
de 2020 tem vindo a comprometer e 
prejudicar a atividade de associações e 

coletividades.

O cancelamento das festas 
e eventos trouxe uma profunda 
alteração da dinâmica das associações 
e a consequente perda de receitas. As 
despesas fixas, porém, mantêm-se e 
os problemas de tesouraria tornam-se 
difíceis de ultrapassar na conjuntura 
atual. “Este apoio vai ajudar as 
associações a ultrapassem as 

suas dificuldades financeiras 
mais imediatas, permitindo-lhes 
continuar a promover e dinamizar 
de forma fundamental o nosso 
concelho”, afirma o presidente da 
Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo 
Costa.

A verba de 52.700 euros, que 
chegará aos cofres das associações 
e coletividades ao longo deste mês 

de maio, é igual à que a autarquia 
atribuiu em 2020 e corresponde a 50% 
do valor entregue em 2019. Trata-se 
de uma entre as múltiplas medidas 
implementadas pelo Município de 
Arganil para fazer face aos efeitos 
da Covid-19, dando resposta às 
necessidades de munícipes, empresas 
e instituições do concelho.

O Balcão Único do Prédio, também 
conhecido por BUPi, entrou em 
funcionamento no concelho de 
Arganil no dia 17 de maio, no âmbito da 
expansão a todo o território nacional 
da política de cadastro predial. 

Este serviço tem como objetivo 
possibilitar aos cidadãos a identificação 
e registo, gratuito e de forma voluntária, 
dos terrenos rústicos e mistos de que são 
proprietários.

O serviço de atendimento de 
Arganil está localizado no Centro 
Empresarial e Tecnológico de Arganil 
(CETA) na Avenida Irmãos Duarte, 
junto ao largo da feira semanal. Neste 
balcão, os munícipes podem registar 
sem qualquer custo associado os 
seus prédios, necessitando para isso 
da localização e limites das suas 
propriedades e munir-se dos registos 
que comprovam a sua titularidade 
ou poderes de representação para o 
efeito.

Devido à situação atual provocada 
pela Covid-19, o atendimento deverá ser 
efetuado sob marcação prévia, através do 
número de telefone 235 200 150 ou do 
e-mail bupi@cm-arganil.pt.

Este novo serviço está também 
desde já disponível online, através do 
endereço: https://bupi.gov.pt.

Saiba como registar as suas 

propriedades em dois passos:

Passo 1: Recolha o perímetro da sua 

propriedade e elabore um mapa com 

as estremas. Para esta tarefa recorra 

preferencialmente a um levantamento 

(topográfico ou GPS), sendo que é também 
possível utilizar ferramentas online (ex: 
Google Maps). É fundamental saber 
identificar os limites da sua propriedade 
para fazer o registo no BUPi;

Passo 2: Muna-se do Cartão do 
Cidadão, Registo da Propriedade de 
que é titular ou outro documento que 
comprove a titularidade, junte o mapa ou 

o levantamento em formato digital (KML, 

GPX ou SHP) e marque o atendimento no 
BUPi, através telefone 235 200 150 ou do 
e-mail bupi@cm-arganil.pt
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prAiA dA cAscAlheirA, eM secAriAs, distinguidA coM o gAlArdão “prAiA coM 
quAlidAde ouro”

prAiAs de piódão, secAriAs e côjA revAlidAM bAndeirA Azul

A Praia Fluvial da Cascalheira – Secarias, foi reconhecida esta época 
balnear com o galardão “Praia com Qualidade Ouro”, pela QUERCUS, 
que distingue anualmente a qualidade da água balnear das praias 
portuguesas.

Este é já o 6º ano que esta praia do concelho de Arganil vê reconhecida a 
qualidade da sua água. Superando em todas as análises realizadas na última 

época balnear os valores definidos pela Quercus, a qualidade da água da Praia 
Fluvial de Cascalheira tem sido classificada com “excelente” nas últimas cinco 
épocas balneares.

 Os dados utilizados na avaliação tiveram por base a informação pública 
oficial e em consideração as análises efetuadas nos laboratórios das diferentes 
Administrações Regionais Hidrográficas.

As praias fluviais de Piódão, Secarias (Cascalheira) e Côja foram 
novamente reconhecidas com Bandeira Azul. De acordo com o anúncio da 
Associação Bandeira Azul da Europa, entidade responsável pela atribuição do 
galardão, as praias de Piódão, Secarias (Cascalheira) e Côja destacam-se pela 
qualidade superior da água, pelas caraterísticas da envolvente e a qualidade de 
infraestruturas de apoio e segurança. Com estas distinções, Arganil mantém o 

estatuto de Município da Região Hidrográfica do Centro com mais Praias Interiores 
com Bandeira Azul. Num ano atipicamente adverso em muitas áreas, tendo em 
conta a situação pandémica que o país e o mundo atravessam, foi com agrado 
que o Município de Arganil recebeu estas distinções, que atestam a qualidade 
irrevogável destas praias e que fazem do nosso território um destino turístico de 
excelência na zona Centro.

PRAIA FLUVIAL DE CÔJAPRAIA FLUVIAL DA CASCALHEIRA - SECARIAS

PRAIA FLUVIAL DE PIÓDÃO
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MAis de 150 Mil euros pArA reAbilitAção de ArruMAMentos eM poMAres

As ruas em calçada que compõem a avenida 
mais característica e histórica de Pomares 
preparam-se para ser alvo de reabilitação, 
acolhendo um investimento do Município de 
Arganil que ultrapassa os 150 mil euros. O 
anúncio foi feito pelo presidente da Câmara 
Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, durante 
a sessão de apresentação do projeto, que 
decorreu no Largo da Marquesa daquela sede 
de freguesia, na passada sexta-feira.

Os trabalhos previstos no projeto de execução 
incidem sobre a Rua Dom António Bourbom, Largo 
da Marquesa de Pomares e Rua Eng.º Horácio 
Moura, estendendo-se entre o cruzamento da EM 
513 (“Pontão”) e a ponte sobre a Ribeira de Pomares 
(Praia Fluvial). 

A obra considera a substituição de toda a calçada, 
permitindo a valorização de alguns dos espaços mais 
nobres da localidade, como o Largo da Marquesa 
(junto à Igreja Matriz) e o Largo da Capela da Nossa 
Senhora do Rosário. Está igualmente prevista a 
construção de uma bolsa de estacionamento entre o 
Centro de Dia e o Largo da Capela da Nossa Senhora 
do Rosário e de um passeio entre a referida Capela 
e a Ponte sobre a Ribeira de Pomares, permitindo o 
acesso pedonal à Praia Fluvial, comodamente e em 
segurança. 

Preconizada na intervenção está também a 
remodelação do sistema de abastecimento de água, 
através da substituição das condutas da rede de 
distribuição, bem como a reabilitação da rede de 
drenagem de águas pluviais. 

 

Diante de alguns dos moradores das ruas que se 
preparam para ser alvo de intervenção, o presidente 
da Câmara admitiu que, embora entendida por 
todos como necessária, a intervenção não estava 
nas prioridades estabelecidas no início do mandato 
autárquico. “As roturas recorrentes registadas 
na rede de distribuição daqueles arruamentos 
e os fortes apelos do presidente da Junta de 
Freguesia, Amândio Dinis, foram determinantes 
para antecipar a concretização da obra”, admitiu 
Luís Paulo Costa, enaltecendo a perseverança do 
autarca de Pomares na defesa dos interesses da 
sua freguesia e das pessoas que nela residem.

A intervenção tem um prazo de execução de 120 
dias (6 meses) e encontra-se em fase de adjudicação, 
prevendo-se que tenha início ainda no decurso deste 
mês de junho. 

LUÍS PAULO COSTA (PRESIDENTE CM ARGANIL), BRUNO DINIS (ARQ. CM ARGANIL) E AMÂNDIO DINIS (PRESIDENTE 
JF POMARES) DURANTE A SESSÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO



BOLETIM MUNICIPAL |   13 

Município gArAnte 750 Mil euros de finAnciAMento pArA reAbilitAr gAleriA 
hidráulicA eM ArgAnil

zonA de lAzer de s. MArtinho dA cortiçA

O presidente da Câmara 
Municipal de Arganil, Luís Paulo 
Costa, garantiu o financiamento de 
750 mil euros para avançar com a 
reabilitação da galeria hidráulica 
da Ribeira de Amandos, que 
acompanha a avenida principal 
da vila de Arganil, numa extensão 
superior a 800 metros.

Este protocolo de colaboração foi 
celebrado com a Agência Portuguesa 
do Ambiente (APA), no dia 30 de Abril 
no âmbito do Programa REACT-EU 
(Assistência de Recuperação para a 
Coesão e os Territórios da Europa), 
e vai permitir a autarquia resolver os 
problemas de segurança existentes 
nesta infraestrutura construída há mais 
de 80 anos.

A cerimónia decorreu em Coimbra 

e contou com a presença do Primeiro-
Ministro, António Costa, e com o 
Ministro do Ambiente e da Ação 
Climática, João Pedro Matos Fernandes.

Depois de vários e sucessivos apelos 
direcionados ao Governo ao longo dos 
últimos dois anos, o Município de Arganil 
vê finalmente as suas pretensões 
atendidas. “Tratando-se de uma obra 
de extrema necessidade e há muito 
aguardada, é com grande satisfação 
e também alívio que garantimos a 
comparticipação necessária à sua 
concretização”, declarou Luís Paulo 
Costa, destacando a importância 
que a intervenção terá no regresso à 
normalidade no coração da vila, onde 
os veículos pesados estão impedidos 
de passar desde 2019.

“Esta estrutura subterrânea, 

construída no final da década 
de 40 e início da de 50 do século 
passado, tem sofrido recorrentes 
abatimentos, provocando no 
pavimento da avenida danos 
que representam um sério risco 
para pessoas e bens”, reforçou o 
presidente da Câmara Municipal.

Recorde-se que os problemas 
estruturais existentes na galeria 
hidráulica da Ribeira de Amandos foram 
detetados durante a intervenção no 
espaço público de Arganil, na sequência 
de uma avaliação da segurança efetuada 
pelo Itecons – Instituto de Investigação 
e Desenvolvimento Tecnológico para 
a Construção, Energia, Ambiente e 
Sustentabilidade.

O diagnóstico revelou problemas 

nas lajes de cobertura, resultantes 
do avançado estado de corrosão das 
armaduras. Foram registados níveis 
de degradação tão elevados, que em 
alguns locais se poderia traduzir no 
colapso eminente da plataforma viária.

A concretização desta obra vai 
permitir ao Município de Arganil 
concluir a requalificação do 
espaço urbano público da vila de 
Arganil, intervindo nas artérias 
sustentadas pela galeria hidráulica 
subterrânea: a Avenida José 
Augusto de Carvalho, a Avenida 
dos Bombeiros Voluntários Argus, a 
Rotunda dos Repuxos e a Avenida 
das Forças Armadas. O custo 
total das duas intervenções é de 
aproximadamente 1 milhão e 500 
mil euros.

investiMento

430 Mil

euros

A construção da zona de lazer prossegue em São Martinho da Cortiça. 
Do projeto constam uma piscina exterior com bar e esplanada, balneários e 
instalações de apoio ao funcionamento do edifício. No valor de 430 mil euros, 
o investimento representa uma forte aposta na promoção turística não só da 
freguesia como do concelho. 
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AMpliAção dA zonA industriAl dA relvinhA, sArzedo 

Muros de contenção eM dreiA, benfeitA subsisteMA de sAneAMento 
eM cAsAl de s. josé, ArgAnil 

Está em curso a construção de três muros de suporte no troço da EM 518, junto à localidade 
da Dreia, na freguesia da Benfeita. As intervenções em curso envolvem um investimento superior 
a 135 mil euros e destinam-se a melhorar as condições de segurança e mobilidade naquela via, 
fortemente fustigada pelo incêndio de outubro de 2017. 

investiMento

4,82 Milhões 
de euros

As máquinas em movimento 
na Zona Industrial da Relvinha 
vão desenhando o espaço para 
23 novos lotes, permitindo 
duplicar o número de empresas 
relativamente às já existentes no 
Polo Este, do outro lado da estrada. 
A futura Área Empresarial da 
Relvinha envolve um investimento 
superior a 4 milhões e 800 mil 
euros, comparticipado em 4,1 
milhões de euros pelo Fundo 
Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER). 

No subsistema de saneamento de Casal de S. José, na freguesia 
de Arganil, prossegue a execução das estações elevatórias e 
respetivas condutas. A solução visa a interligação do saneamento 
daquela localidade à ETAR da Alagoa, permitindo suprimir as duas 
fossas séticas aí existentes. Esta intervenção está inserida numa 
empreitada de 425 mil euros, da qual faz parte a construção da 
ETAR da Sanguinheda, na freguesia de S. Martinho da Cortiça.
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sinAlizAção horizontAl no bAirro do prAzo, ArgAnil 
Foi recentemente concluída a instalação 

das marcas rodoviárias no Bairro do Prazo, 
em Arganil. Esta operação corresponde à 
última fase da intervenção de reabilitação 
do troço entre a sede da Associação de 
Combatentes do Concelho de Arganil e 
o cruzamento de Góis/Sobreiral, incluída 
numa empreitada de 270 mil euros. 

chão do Adro, ArgAnil

Já se encontram concluídos os muros de suporte 
do talude no loteamento do Chão do Adro, junto 
ao Parque Verde Urbano do Sub-Paço, em Arganil, 
devolvendo a segurança e a devida estabilidade à 
Rua Dr. Luís Caetano Lobo. Os trabalhos prosseguem 
no passeio, que será construído em toda a extensão 
da via. Estão, ainda, consideradas nesta obra 
a pavimentação do arruamento, as marcações 
rodoviárias, a reposição da sinalização vertical e 
a instalação de guardas metálicas. A intervenção 
integra uma empreitada de cerca de 300 mil euros. 
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reAbilitAção do troço ArgAnil – folques

sinAlizAção horizontAl dA ligAção poMbeiro dA beirA – vilArinho do AlvA 

O Município de Arganil fez arrancar durante o mês de maio a pavimentação do troço da EM 544, que liga Arganil (Mourão) a Folques. Considerando o acentuado 
nível de degradação em alguns pontos da via, as obras em curso vão permitir melhorar em larga medida as deslocações entre as duas freguesias, bem como o acesso 
às freguesias do Alto Concelho, nomeadamente Cepos e Teixeira. A intervenção integra uma empreitada de 160 mil euros, que inclui também a pavimentação de 
duas ruas em Cerdeira, já concluída

Depois de terminados os trabalhos de pavimentação, o troço que liga Pombeira 
da Beira a Vilarinho do Alva beneficiou das marcações rodoviárias, dando-se por 
concluída a intervenção de reabilitação da via que envolveu uma extensão de 

aproximadamente 7 km de estrada. Através desta obra, incluída numa empreitada 
de 270 mil euros, foi possível melhorar acessibilidades e corrigir assimetrias, 
oferecendo mais comodidade a residentes e demais utilizadores das vias.

No Barril de Alva, a Rua Cieba, a Rua Joaquim Madeira e a Rua União e 
Progresso de Barril de Alva beneficiaram recentemente de marcações rodoviárias. 
A instalação da sinalização horizontal sucedeu aos trabalhos de pavimentação. 

Este conjunto de intervenções integra o alargado plano de reabilitação da rede 
viária e arruamentos por todo o concelho e está incluída numa empreitada de 
270 mil euros. 

sinAlizAção horizontAl eM ruAs no bArril de AlvA

POMBEIRO DA BEIRA VILARINHO DO ALVA MURGANHEIRA

RUA DO CIEBA RUA UNIÃO E PROGRESSO DE BARRIL DE ALVA
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Com a reabertura total da Feira 
Semanal e Mercado Municipal, 
o Município de Arganil, numa 
colaboração com a ERSUC voltou 
ao espaço para dinamizar a ação 
“Mercados a Reciclar”, que consiste 
na sensibilização da comunidade e 
dos feirantes para a importância da 
separação dos resíduos recicláveis, 
disponibilizando-lhes sacos 
adequados à correta separação.

Os resíduos são posturamente 
transportados para o Centro de 
Recolha, em Vale de Zebras, onde são 
devidamente separados, prensados 

e acondicionados por colaboradores 
e utentes da APPACDM, recolhidos 
depois pela ERSUC para respetiva 
valorização, que por sua vez compensa 
monetariamente a APPACDM pelos 
materiais recicláveis recolhidos.

 Com esta iniciativa, o Município de 
Arganil assume o seu compromisso 
na promoção da gestão adequada 
dos resíduos, contribuindo para 
uma cidadania ativa no domínio do 
desenvolvimento sustentável e para a 
construção de uma sociedade inclusiva 
e de baixo carbono. 

Decorre até ao dia 12 de junho o período de consulta pública da versão 
preliminar do Estudo Municipal para o Desenvolvimento de Sistemas de Recolha 
e de Valorização na origem de Biorresíduos no Concelho de Arganil, financiado 
pelo Fundo Ambiental. Neste âmbito está agendada para dia 8 de junho, pelas 
17h30, uma sessão pública de esclarecimentos sobre a versão preliminar 
deste estudo. A sua participação e contributo são muito importantes, pelo que 
apelamos a que se inscreva nesta sessão online até ao dia 7 de junho, através 
do e-mail: ambiente.saude@cm-arganil.pt. 

A versão preliminar deste estudo pode ser consultada aqui ou presencialmente 
no Gabinete de Ambiente da Câmara Municipal de Arganil, no Edifício dos Paços 
do Concelho, diariamente, de 2.ª a 6.ª feira, entre as 10.30h – 12.30h e as 14.30h 
– 16.30h, com marcação prévia através do número de telefone 235200177 e 
cumprindo as normas da DGS relativas à situação pandémica.

Para o envio de sugestões por escrito, os interessados devem enviá-las ao 
cuidado do Presidente da Câmara Municipal de Arganil, dentro do prazo acima 
mencionado, podendo ser apresentadas no Balcão Único da Câmara Municipal, 
ou remetidas via postal para a morada Praça Simões Dias, Apartado 10, 3304-
954 Arganil, ou ainda por correio eletrónico para gabinete.presidencia@cm-
arganil.pt.

A elaboração deste estudo tem como objetivo efetuar um diagnóstico e 
estabelecer uma estratégia com vista à implementação de melhores soluções 
e mais eficientes para a valorização dos biorresíduos no Concelho de Arganil, 
onde se incluem os resíduos alimentares e os resíduos biodegradáveis de 
jardins.

O projeto ambiental da CIM-Região de Coimbra – ClimAgir 
– desenvolveu atividades nas Escolas EB 2,3 de Arganil, EB 
2,3 Prof. Mendes Ferrão, em Côja e na Escola Secundária de 
Arganil.

As ações a realizar destinam-se a toda a comunidade 
escolar e consistem em sessões de sensibilização ambiental 
para os alunos dos vários graus de ensino, palestras educativas 
assentes nas alterações climáticas, complementadas com 
exibição de vídeos e jogos, entre outras atividades.

No primeiro dia de ações estiveram presentes em 
representação do Município de Arganil o vereador Luis 
Almeida e em representação do Agrupamento de Escolas a 
sua Diretora, Anabela Soares.

Tendo como lema “Divulgar, Atuar, Adaptar”, o ClimAgir, do 
qual o Município de Arganil é parceiro, pretende sensibilizar 
o público em geral para as consequências das alterações 
climáticas na Região de Coimbra e, ao mesmo tempo 
promover a floresta autóctone. Financiado pelo POSEUR, 
Portugal 2020 e Fundo de Coesão no âmbito da candidatura 
“Reforço das Capacidades de Adaptação às Alterações 
Climáticas – Ações de Comunicação e Sensibilização na CIM-
RC”,  o ClimAgir encontra-se no 3.º ano de dinamização de 
atividades.
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A Câmara Municipal de Arganil disponibiliza no 
portal municipal (www.cm-arganil.pt) um mapa 
interativo onde é possível verificar a localização de 
todos os ecopontos do concelho de Arganil, para 
que fique a saber qual o ecoponto mais próximo 
de si. O Município de Arganil pretende com esta 
ferramenta promover uma maior adesão de todos 

à separação e reciclagem de resíduos.

Como utilizar: Clique no ícone 
para aceder ao mapa. 

No campo de pesquisa deve colocar a sua 
morada e localidade. Depois de pesquisar com 
os dados introduzidos serão identificados os 
ecopontos mais próximos da sua residência. 

Se clicar no ícone           pode também obter 
mais informações sobre o ecoponto.

A recolha
porta-a-porta 

chegou a Arganil, 
Participe!

SISTEMA DE RECOLHA SELETIVA PORTA-A-PORTA 
DE RESÍDUOS URBANOS VALORIZÁVEIS 

EM ARGANIL
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As eMoções do rAlly voltAM este Mês A ArgAnil 
coM o roAdshow fiA rAlly stAr

 Como forma de assinalar o Dia Mundial do Ambiente, celebrado a 5 de junho, o 
Município de Arganil abriu as inscrições no Projeto “Compostar é Reciclar”, possibilitando 
a IPSS, Escolas e a cidadãos com idade superior a 18 anos, que residam no Concelho de 
Arganil, de receber um compostor.  

Os interessados devem efetuar a sua inscrição através do preenchimento da 
ficha disponível em www.cm-arganil.pt. Após o preenchimento, a ficha deve ser 
enviada para o e-mail: ambiente.saude@cm-arganil.pt ou entregue no Balcão 
Único da Câmara Municipal de Arganil.

O projeto “Compostar é Reciclar” consiste em implementar um sistema de 
compostagem doméstica e comunitária em todo o concelho, como forma de valorização 
dos biorresíduos, contribuindo assim para a diminuição do peso dos resíduos urbanos 
biodegradáveis nos resíduos indiferenciados depositados em aterro. Pretende-se 
com este projeto abranger 500 alojamentos do Concelho de Arganil, o que significa 
a distribuição gratuita de 500 compostores domésticos, 500 baldes pequenos para 
colocar resíduos frescos de cozinha e 500 arejadores para facilitar a compostagem.

Menos de um mês após a passagem do Rally de Portugal 
pelo concelho e, ainda com as sensações à flor da pele, 
Arganil recebe no fim-de-semana de 19 e 20 de junho, o 
projeto Roadshow FIA RALLY STAR.

O FIA RALLY STAR é um projeto levado a cabo pela FIA, 
que visa encontrar a nível mundial talentos que se possam 
tornar nas estrelas de amanhã através do jogo WRC 9, que 
arrancou em Matosinhos em simultâneo com a realização do 
Vodafone Rally de Portugal. À disposição dos participantes estão 
simuladores equipados com o topo de gama em equipamento 
da Thrustmaster, assente numa fabulosa base da Playseat, com 
computadores GLOBALDATA.

Assim, se tens entre 17 e 26 anos, tens como sonho 
ser piloto de ralis e achas que tens o que é preciso para 
ser o próximo Campeão do Mundo, não percas esta 
oportunidade! As inscrições para o desafio digital de 
Arganil serão divulgadas em breve, bastando para isso 
registares-te para participar. 

O ACP e a FPAK juntam-se na organização dos eventos de 
qualificação nacionais, que no caso de Arganil conta ainda com 
o apoio deste Município e que, no conjunto, vão permitir levar 
7 candidatos portugueses às Finais Continentais Europeias do 
FIA RALLY STAR. Apurados estão já os finalistas do roadshow 
realizado em Matosinhos, Lousada e Fafe. O grande vencedor 
de Arganil podes ser tu!

Contamos contigo para um fim-de-semana de muita ação e 
adrenalina, a levantar pó virtual!

A Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra lançou em Mortágua, 
um guia de percursos pedestres com mais de 700 quilómetros de trilhos 
distribuídos pelos 19 municípios que compõe esta Comunidade. Acompanhou 
o lançamento deste guia de valorização dos corredores de património natural 
da Região de Coimbra, o Vereador da Câmara Municipal de Arganil, Luís 
Almeida.

O guia é composto por quatro Grandes Rotas (GR) homologadas na região, 
passíveis de serem cumpridas a pé ou de bicicleta, oitenta e cinco Pequenas 
Rotas e alguns percursos interpretativos.

Para além da Grande Rota do Alva, que tem como elemento identitário o rio 
Alva e que passa por localidades como Coja, Vila Cova do Alva, São Martinho 
da Cortiça e Secarias, o guia conta ainda com cinco percursos interpretativos 
no concelho, nos quais se inclui um percurso pela Mata da Margaraça.

Para além do guia a CIM-RC apresentou ainda um conjunto de 19 percursos 
estruturados, que vão realizar-se em cada um dos 19 municípios ao longo de 
mais de um ano. Em Arganil está marcada para o dia 16 de outubro uma 
caminhada pelo Percurso Interpretativo da Mata da Margaraça, que vai contar 
ainda com um workshop de colheres de pau. Esta iniciativa está limitada a 
cerca de 30 pessoas e o período de inscrições será divulgado em breve.
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“ser cesteiro” uMA MostrA etnográficA pArA ver Até 18 de junho

cineditA 2021: A hoMenAgeM A 
chArles chAplin e uM fiM de tArde de 
MuitA quAlidAde cineMAtográficA

Inaugurou no dia 18 de maio na 
presença da Vice-Presidente, Paula 
Dinis e do Artesão, Carlos Lopes, a 
mostra etnográfica “Ser Cesteiro”, 
patente no Núcleo Museológico de 
Etnografia de Arganil até 18 de junho e 
que, assinalou o Dia Internacional dos 
Museus. No espaço expositivo podem 
ser apreciados, para além de peças 
finalizadas de diferentes tamanhos 

e feitios, os utensílios e ferramentas 
utilizados para os concretizar e que 
recorrem à sabedoria tradicional e 
antiga que tem vindo a passar de 
geração em geração até aos dias de 
hoje.

O espaço acolhe ainda uma 
entrevista em vídeo ao Cesteiro Carlos 
Lopes, no qual o próprio, na sua oficina, 

vai explicando o passo-a-passo da 
execução de um cesto ou canastra, 
com toda a minúcia e saber-fazer que 
esta arte requer e que definitivamente 
não é para todos.

Esta mostra surge não só numa 
homenagem aos artesãos do concelho 
que mantêm vivas costumes e tradições 
de outros tempos como, surge ainda 

como forma de preservar tradições 
que encerram complexos mas bonitos 
processos de transformação manual e 
que não devem ficar nas memórias do 
tempo.

Se ainda não visitou esta mostra 
etnográfica saiba que pode fazê-lo de 
segunda a sexta-feira entre as 9h30 e 
as 17h00, até ao dia 18 de junho.

Tendo subjacente a atual situação 
pandémica e a consciência dos enormes 
desafios colocados às Instituições 
locais e seus respetivos colaboradores, 
propôs o Município de Arganil, em 
sede do Conselho Local de Ação Social 
de Arganil, a inclusão de uma ação de 
apoio às diversas Instituições locais, 
disponibilizando-lhes instrumentos 
de capacitação dos seus profissionais, 
nomeadamente através do acesso 
gratuito a uma formação online, sobre 
Gestão de Stress e Sobrecarga dos 
Cuidadores.

Esta formação foi ministrada 
pela ANGES – Associação Nacional 
de Gerontologia Social, entidade 
reconhecida pelo seu contributo 
para o aperfeiçoamento profissional 
dos colaboradores e dirigentes 
das organizações sociais e outras 
instituições locais, sendo dirigida aos 
Técnicos Superiores, no dia 13 de maio 
e assistentes técnicos e operacionais 
no dia 14 de maio.

Os custos da formação foram 
inteiramente assumidos pela Autarquia, 

que esteve representada pelo Vereador 
do Pelouro de Ação Social, Luís Miguel 
Almeida.

Contou com a participação total de 
65 colaboradores de entidades como 
Assistência Folquense, Associação 
Humanitária e Social da Casa do Povo 
de Barril de Alva, Agrupamento de 
Escolas de Arganil, CAFAP da Beira 
Serra, Casa da Criança Joaquina Barreto 
Rosa, Câmara Municipal de Arganil – 
Serviço de Ação Social, Casa do Povo 
de Cerdeira e Moura da Serra, Centro 
Social Paroquial de Sarzedo, Lar Divino 
Salvador, Serviços locais de Arganil do 
CD Coimbra do ISS,I.P. e Santa Casa da 
Misericórdia de Vila Cova de Alva.

Resultaram destas duas sessões 
momentos de partilha e de maior 
capacitação dos participantes, 
com apelos diversos para dar 
continuidade a novas oportunidades 
de empowerment dos trabalhadores, 
numa ótica de melhoria contínua dos 
serviços prestados aos seus utentes e 
comunidade em geral.

“Blue 52” de Catarina Nascimento, da Escola Artística Soares dos Reis, foi a 
grande vencedora da 6ª edição do festival de curtas-metragens CINEDITA, que 
teve lugar na passada sexta-feira, no Auditório da Cerâmica Arganilense e via 
streaming, numa cerimónia marcada pela homenagem ao universo que envolve 
Charlie Chaplin e com a mesma qualidade e criatividade a que já nos habituou.

A concurso estavam um total de 14 curtas, pré-selecionadas de um universo 
de 43 candidatas, distribuídas pelas categorias Ficção; Animação; Experimental e 
Documentário. Assistiu à cerimónia, a Vice-Presidente da Câmara Municipal de 
Arganil, Paula Dinis.

O júri composto por João Católico, Mestre em Ensino de Educação Visual e 
responsável pela coordenação do programa “Crianças Prime1rº”, do Serviço 
Educativo CINANIMA; Márcio Cortez, CEO na empresa de audiovisuais 2PLAY 
e, Tiago Cerveira, realizador de vários documentários premiados em festivais 
de cinema nacionais e internacionais, deu ainda a vitória na categoria Ficção 
a “Aquarium” de Aida Silva, Joana Pinto, João Oliveira, Dina Ferreira e Ricardo 
Teixeira, da RESTART – Instituto de Criatividade, Artes e Novas Tecnologias de 
Lisboa; na categoria Animação a “Creature of Habit”, de Beatriz Nunes Silva da 
Escola Artística Soares dos Reis; na categoria Documentário a “Arreigados” de 
Inês de Sousa também da Escola Artística Soares dos Reis e para melhor curta 
Experimental a “Apofenia” de Gonçalo Dias da Escola Superior de Educação de 
Coimbra. As curtas “Sensory Overload” (animação) e “Disposables” (experimental) 
arrecadaram ainda uma menção honrosa por parte do júri.

Município de ArgAnil proMoveu 
forMAção sobre gestão de stress e 
sobrecArgA dos cuidAdores pArA 
pArceiros dA rede sociAl
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Foi com manifesto agrado que o Município de Arganil acolheu a decisão do Conselho de Ministros, que fez avançar o nosso concelho da 2.ª para a 4.ª e última fase 
do desconfinamento, ficando no mesmo patamar que o resto do país.

A melhoria do contexto epidemiológico permite que a Piscina Municipal de Arganil possa aumentar os serviços disponibilizados, onde para além de se verificar um 
alargamento do horário de funcionamento, permite a entrada em funcionamento dos serviços Hidroginástica, Hidro Sénior, AquaGym e Natação Adaptada.

Neste sentido informamos que a Piscina passa a ter os seguintes horário e serviços.
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oposição -  bAncAdA do pArtido sociAlistA nA câMArA MunicipAl de ArgAnil

presidente dA câMArA inAugurA reAbilitAção dA AntigA escolA priMáriA de 
folques

O presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís 
Paulo Costa, juntou-se ao presidente da Junta de Folques, 
Paulo Batista, para inaugurar a reabilitação da antiga escola 
primária de Folques, no passado dia 6 de junho. As obras de 
requalificação do espaço totalizaram um investimento 29.500 
euros, beneficiando de um apoio de 27 mil euros concedido 
pelo Município de Arganil, mediante a celebração de dois 
contratos-programa.

Inativa há vários anos, a antiga escola conta agora com um 
espaço dedicado a atividades ao ar livre, apelidado de Centro 
de Atividades de Natureza André Rodrigues, em tributo ao 
atleta natural de Folques, atual Campeão Nacional de Trail 
Ultra. O espaço está dotado de infraestruturas básicas para 
responder às necessidades dos praticantes, perspetivando-
se que venha a funcionar futuramente como um centro de 
estágios na área do trail.

Este Centro permitiu criar condições para atrair mais 
praticantes de desportos de natureza e novas atividades 
e iniciativas ao ar livre, permitindo tirar partido do enorme 
potencial natural e turístico da freguesia e do concelho.
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A gastronomia local constitui-se um dos elementos identitários e culturais do 
património imaterial do concelho de Arganil que a par da paisagem natural, o 
tornam um destino turístico inigualável.

Ciente da importância da preservação das confeções típicas do concelho, 
a Câmara Municipal de Arganil leva a efeito entre os dias 9 e 20 de junho a 
iniciativa “Semana Gastronómica: Sabores de CÁ”, com o principal objetivo 
de preservar, valorizar e dinamizar o receituário concelhio, promovendo e 
estimulando igualmente a atividade económica local através do sector da 
restauração e dos alojamentos turísticos, tão afetados pelos efeitos da pandemia 
por COVID-19.

Esta iniciativa pretende assim criar uma experiência imersiva no território 
através não só da oferta de vales de desconto em refeições de pratos típicos 
nos restaurantes aderentes do concelho de arganil como, para os turistas que 
o visitem, o usufruto de condições especiais nas reservas em alojamento 
durante o período da sua realização.

A par, vão decorrer ainda nos dias 10, 11, 12, 17 e 18 de junho alguns 
showcookings, e desmonstrações gastronómicas por produtores do concelho, 
bem como, pequenas atuações de grupos tradicionais locais, numa mostra do 
melhor e mais típico que o território tem para oferecer. O programa completo 
pode ser consultado aqui e nós aguardamos a sua visita, queremos tê-lo por 
CÁ!



    


